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Sammanfattning 

Inledning: I dagens läge ligger mycket fokus på teknik inom hörselvården och den del i 

rehabiliteringen som fokuserar på tankar och känslor har kommit i skymundan. 

Gruppcounseling är ett sätt att avhjälpa detta på ett kostnadseffektivt sätt. Syfte: Att beskriva 

och diskutera audiologisk counseling och hur detta kan användas i grupputförande mot vuxna 

med hörselnedsättning. Fokus ligger på innehålls- och individanpassad counseling. Metod: En 

litteraturstudie har genomförts. Resultat: Beskriver centrala komponenter inom audiologisk 

counseling, så som hörselorganets anatomi och fysiologi, coping, känslohantering, 

kommunikationsstrategier och avslappning. Dessa diskuteras även i relation av 

gruppcounseling. I resultatet ingår även en beskrivning av audionomen och de anhörigas roll i 

gruppcounseling. Diskussion: Utifrån resultatet har det visat sig att gruppcounseling är väl 

lämpat att genomföra i grupp. I diskussionsavsnittet diskuteras de delar som tagits upp i 
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resultatet och detta utmynnar i ett förslag på hur det går att arbeta med de olika delarna som 

presenteras i resultatet. 
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1. Inledning 

1.1. Historik 

Clark och English (2004) återger i en historisk tillbakablick hur audiologin började ta fart i 

början av 1900-talet och att det var i samband med första världskriget som audiologisk 

rehabilitering på allvar kom igång. Skadade som erhållit hörselskador i kriget behövde 

rehabilitering. Fokus låg på både teknisk och känslomässig rehabilitering. Upplevelserna efter 

kriget var många och det fanns ett behov av att samtala kring dessa och en önskan om att 

diskutera kring sin hörselskada. Sedan dess har den tekniska utvecklingen gått starkt framåt 

med mindre, mer avancerade och kosmetiskt mer tilltalande hörapparater. Det finns många 

positiva sidor med detta och den del av rehabiliteringen som fokuserar på den tekniska biten 

har skördat stora framgångar (English, 2008). Detta har dock genererat i att aspekten av 

counseling som en del av rehabilitering kommit i skymundan för den mer tekniska biten 

(Clark & English, 2004).  

 

På senare år har fokus återigen kommit att rikta sig mot rehabilitering med counselinginslag 

påpekar English (2008) då vikten av dessa bitar uppmärksammats för en fullständig 

rehabilitering. Counseling definieras enligt Nationalencyklopedin (NE 2010-06-07) som 

rådgivning och handlar om att audionomen under rehabiliteringens gång ger patienten och 

dennes anhöriga råd och stöd. Counseling ska ge patienter en förståelse för sina egna tankar 

och känslor och vara ett verktyg att bearbeta dessa.. De tankar och känslor som cirkulerar hos 

patienter vid en diagnostisering av hörselnedsättning har inte ändrats över tid, däremot har en 

djupare förståelse för vikten av counselinginsatser infunnit sig bland dagens audionomer. 

Luterman (2006) menar att audionomer har ett ansvar att ta fasta på patienters emotionella 

uttryck och bör kunna skilja på när patienter behöver känslomässigt stöd och när det räcker 

med information. Förmågan att kunna skilja på detta är inte enkelt, men kan läras in. En av de 

vanligaste och allvarligaste konsekvenserna av en hörselnedsättning är de känslomässiga 

problemen som uppstår, både för de drabbade och för deras närstående (Danermark 1998; 

Luterman, 2006). Hur dessa tar sig i uttryck är individuellt, men gemensamt är en känsla av 

förlust vilket i sin tur leder till olika känslouttryck. Ilska, förvirring och orolighet är vanligt 

förekommande känslor (Boswell, 2000). Fungerar inte kommunikationen med familj och 
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vänner, kan personer med hörselnedsättning känna sig isolerade och utveckla negativa känslor 

och dålig självbild (Heydebrand, Mauze, Tye-Murray, Binzer & Skinner, 2005). Viktigt är att 

dessa känslor får komma till uttryck, vilket audionomer med hjälp av counseling kan bidra 

till.  

1.2. Counseling som vetenskap och konst  

 

Counseling kan definieras som två stora delar, counseling som vetenskap och counseling som 

konst. Counseling som konst handlar om hur man arbetar med counseling, där arbetet bygger 

på tre inriktningar inom counseling som vetenskap: personcentrerad, beteendeinriktad och 

kognitivt inriktad counseling (Crowe, 1997). Nedan ges en mer ingående beskrivning av de 

två delarna i counseling.  

1.2.1. Counseling som vetenskap  

Det finns flertalet counselingteorier där alla har olika utgångspunkter och verktyg till hur goda 

resultat uppnås. Inom audiologisk counseling är det vanligt att blanda teorier och inte ha en 

lika strukturerad gång på samtalet som inom exempelvis psykologin (Clark & English, 2004). 

Psykologer är vanligen verksamma inom en gren och har inriktat sitt arbete på en teori medan 

utövare av audiologisk counseling är fria att använda sig av metoder från alla olika teorier. 

Ofta nämns tre stora inriktningar inom audiologisk counseling; personcentrerad counseling, 

beteendeinriktad counseling och kognitivt inriktad counseling. 

Personcentrerad counseling har utvecklats ur den humanistiska psykologin och fokus i denna 

typ av counseling ligger på individens egen förmåga att ta ansvar och själv vilja förändra sin 

situation. Audionomers roll ligger här i att ge patienter redskap att själv hitta lösningar på 

problem och plocka fram sina inre resurser. Vikten av empatisk förståelse betonas vilket 

uppnås genom aktivt lyssnande (Clark & English, 2004). 

Beteendeinriktad counseling grundar sig på ett behavioristiskt synsätt och fokus ligger på tron 

om att ett beteende är inlärt. Detta innebär att ett beteende kan förstärkas eller släckas ut 

beroende på vilken respons beteendet ger (Gazzaniga & Heatherton, 2006). Clark och English 

(2004) menar att audionomers roll här är att leda patienter mot ett önskvärt mål eller beteende. 

Audionomer och patienter arbetar tillsammans för att uppnå en positiv förändring av ett 

beteende. Teorin fokuserar inte på patienters upplevelser och tankar och används därför 
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främst tillsammans med andra metoder inom audiologisk counseling, vanligtvis kognitivt 

inriktade metoder.  

Kognitivt inriktad counseling har sin utgångspunkt i den kognitiva psykologin där 

övertygelsen är att individers tankar och känslor inverkar på beteendet. Inom audiologisk 

counseling ligger fokus på tankar och att försöka vända negativa tankemönster till positiva. 

Samtalet är en viktig del i detta som visar på irrationella tankegångar och tankemönster hos 

patienter som tillsammans försöks redas ut. Genom kognitiv terapi görs försök att förändra 

den orealistiska verklighetsbild patienter har och för att detta skall fungera är empati och 

förståelse hos audionomer en förutsättning (Clark & English, 2004). 

1.2.2. Counseling som konst 

Counseling är en konst där audionomer ständigt utvecklar sin färdighet inom ämnet genom att 

arbeta med sitt eget förhållningssätt och de verktyg som finns för en effektiv counseling. Från 

de professionellas sida handlar det om att lyssna utan att döma (Luterman, 2006). Genom att 

träna och förbättra sin förmåga att utföra counseling skapas flexibilitet, kreativitet och en 

förmåga att möta patienter av olika slag och med olika problem. Counseling som konst är 

bland annat en förmåga hos audionomer att skapa en bra relation till sina patienter genom att 

känna empati, respekt och tolerans (Crowe, 1997). Här ingår även den del counseling som 

handlar om att ge information och förmågan att lära ut. Audionomer ska försöka fånga sina 

patienter och läsa av vilken information som dessa bör få och kan ta in vid ett specifikt 

tillfälle (English, 2008).  

 

Ett sätt som audionomer kan arbeta på är genom innehållscounseling (content counseling) och 

individanpassad counseling (personal adjustment counseling). I patientmöten kan audionomer 

använda innehållscounseling, vilket går ut på att ge information och undervisning. Denna typ 

av counseling upplevs från audionomers sida inte särskilt svår att genomföra. Det är när det 

kommer till individanpassad counseling som audionomer kan stöta på problem och uppleva 

obehag. Audionomer kan finna det svårt att se när det handlar om individanpassad counseling 

och djupare psykologisk counseling. Individanpassad counseling syftar till att ge support och 

stödja patienter och deras anhöriga med de problem som uppstår kring hörselskadan. Hitta 

känslomässiga och dolda budskap hos patienter och hjälpa dem att lära sig leva med sin 

hörselnedsättning är en viktig bit inom individanpassad counseling. Patienter med problem 

som sitter djupt rotade, möjligen redan från barndomen, och som lider av depression och 
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skuldkänslor bör remitteras vidare. En mer utbildad aktör inom counseling ska överta 

audionomens patient inom detta område för expertishjälp (Clark & English, 2004). Crowe 

(1997) påtalar att osäkerheten över vad som är counseling och vad som är psykoterapi kan 

leda till att audionomer inte vågar använda sig av counseling i sitt arbete. 

 

Gruppcounseling består precis som individuell counseling av innehållscounseling och 

individanpassad counseling. Med individanpassad counseling syftas inte på enskilt samtal 

audionomer och patienter emellan, utan att varje gruppmedlems tankar och känslor 

uppmärksammas och ventileras.   

 

1.3. Normaliseringsprocessen 

En allvarlig konsekvens av en hörselnedsättning kan vara hotet mot sin egen sociala identitet, 

egen kontroll och känsla av samhörighet i samhället (Hétu, 1996; Heydebrand et al. 2005). 

Skam är en reaktion som får personer med hörselnedsättning att vilja dölja sin 

funktionsnedsättning från omgivningen. Reaktionen är så stark att personer hellre isolerar sig 

och riskerar ses som osocial än låter andra få veta om hörselnedsättningen. Dessa 

stigmatiserar sig själv utifrån den sociala miljön och ser på sig själv genom andras ögon. 

Omgivningen kan stigmatisera personer med hörselnedsättning genom att stänga dem ute och 

förlöjliga sig över deras oförmåga att höra i vissa situationer. Det är av vikt att audionomer 

inte ignorerar patienters känslor och direkt avskriver personer som ej samarbetsvilliga. Istället 

bör audionomer hjälpa patienter, vilket kan ske genom normaliseringsprocessen. Denna 

fungerar bäst i grupp där patienter får chans att diskutera med andra och se att de inte är 

ensamma om sina känslor kring hörselnedsättningen (Hétu, 1996). Jacobs et al. (2009) 

förtydligar att counseling i grupp således kan vara effektivt då människor ofta har olika 

attityder och synpunkter och nya vinklar på problem och tankar kan diskuteras. 

Normaliseringsprocessen som Hétu (1996) beskriver kan i korthet delas upp i två steg. Första 

steget går ut på att tillsammans med andra personer med hörselnedsättning, diskutera och 

bearbeta känslor som skuld och skam. I steg två är det dags att gå ut öppet med sin 

hörselnedsättning och försöka ändra omgivningens attityd kring hörselproblematiken. Det 

sker inte i ett enda stort steg utan personer med hörselnedsättning närmar sig i mindre steg sitt 

mål. Detta genom att till exempel börja med familjen som kan kännas lite tryggare, för att 

sedan gå vidare i sin sociala omgivning och försöka ändras deras beteenden gentemot 

personer med hörselnedsättning.  
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1.4. Motivering 

Audiologisk rehabilitering består av många olika delar. Enligt HRFs modell för audiologisk 

rehabilitering bör kommunikations-, medicinsk- och psykosocial diagnos ingå för en komplett 

rehabilitering. Counseling bör vara en del av de audiologiska rehabiliteringsinsatserna och 

kan både genomföras individuellt eller i grupp (Hörselskadades Riksförbund [HRF], 2008). 

År 2001 skapades den etiska kod som svenska audionomer idag ska arbeta efter. Där står 

bland annat att ”audionomens arbete skall grundas på en humanistisk människosyn och ett 

empatiskt förhållningssätt samt respekt för individens integritet och tilltro till individens 

förmåga att själv ta ansvar” (Svenska Audionomföreningen [SvAf], 2001). Statens Medicinsk-

etiska råd (1994) menar att den humanistiska människosynen är att se på människan som ”en 

social varelse, beroende av sin miljö och sina relationer till familj, släkt, vänner och andra 

som omger henne”. För att kunna erbjuda patienter en rehabilitering som bygger på den etiska 

koden och en humanistisk människosyn bör inslag av counseling finnas med. Phillips och 

Mendel (2008) konstaterar i sin studie att många audionomer och audionomstudenter känner 

sig osäkra när det kommer till counseling, trots att de flesta tycker att det är en del som ingår i 

arbetet. Det är viktigt att kunna hjälpa patienter genom att känna av deras känsloläge och 

tankar, utan att gå så djupt som en utbildad psykoterapeut menar Phillips och Mendel. Studien 

visar också att ju mer audionomer tränar sina counselingkunskaper, desto säkrare blir de på 

området. Ett sätt att skapa en bra counseling är att erbjuda patienter gruppcounseling.  Samtal 

i grupp, att få dela med sig av sina känslor och få dem bekräftade, har i forskning visats vara 

effektivt. I USA är gruppcounseling väl utarbetat och vanligt förekommande (Chisolm, 

Abrams & McArdle, 2004). Veterligen ser läget i Sverige lite annorlunda ut, då det är få 

hörcentraler som erbjuder gruppcounseling. Skillnaden länder emellan är en intressant aspekt 

och även en möjlig källa till utveckling i Sverige då det finns studier som tydligt visar på de 

positiva effekterna av att samtala i grupp.  

 

Många fördelar finns med att utöva counseling i grupp istället för individuellt (Jacobs, 

Masson & Harvill, 2009). En av de främsta är kostnadsfrågan då rehabilitering i grupp sparar 

tid och på så sätt drar ner rehabiliteringskostnaderna. Kostnadsfrågan är en mycket aktuell 

fråga i dagens läge där hörselrehabiliteringen i Sverige till stor del finansieras av staten. 

Medellivslängden ökar i Sverige vilket på sikt resulterar i fler äldre i behov av hörselvård. 

Detta ger fler patienter inom den audiologiska rehabiliteringen som i sin tur leder till ökade 

kostnader. Counseling är en viktig del i rehabiliteringen, då det leder till att fler använder sina 
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hörapparater. På så sätt är counseling kostnadseffektivt, vilket även bör gälla för 

gruppcounseling. Det är därför av stor vikt att beredskapen finns för alternativa 

rehabiliteringsåtgärder så som gruppcounseling (Vuorialho, Karinen & Sorri 2006). Även 

Heydebrand et al. (2005) menar på att kostnadsfrågan är positiv när det kommer till 

gruppterapi, men att det även finns nackdelar. Dessa kan vara att patienter är väldigt orolig 

över att tala i grupp eller att ett ämne är för känsligt att ta upp i en grupp. I dessa situationer 

bör patienter få individuell counseling eller ta upp det specifika ämnet enskilt med 

gruppledaren. Hull (2007) menar att en grupp ger många och starka fördelar, men föreslår att 

audionomer ska ta hänsyn till varje individ och avgöra om patienten får ut mest av att få hjälp 

enskilt eller i grupp. Den som från början behövt enskild hjälp kan efter en viss tid flyttas över 

till en grupp för att kunna ta del av de fördelarna som den ger.  

 

Detta arbete motiveras av att det oss veterligen inte i någon större utsträckning erbjuds någon 

gruppcounseling inom den svenska hörselvården. En hörselnedsättning kan skapa många 

tankar och känslor som med hjälp av gruppcounseling kan bearbetas och samtalas kring med 

andra. Counseling bidrar till större förståelse för sin hörselsituation vilket medför ökad 

hörapparatanvändning. En kostnadseffektiv rehabilitering är i dagens läge aktuell där 

counseling i grupp sparar både tid och pengar.  
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2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och diskutera audiologisk counseling och hur detta 

kan användas i grupputförande mot vuxna med hörselnedsättning. Fokus kommer att ligga på 

både innehålls- och individanpassad counseling. 

3. Metod 

Uppsatsen är en litteraturstudie där 21 artiklar analyserades och valdes ut efter specifika 

urvalskriterier som presenteras nedan. Annan litteratur som inkluderats är tio böcker. Arbetets 

angreppssätt var att på ett kvalitativt sätt studera utvald litteratur där en helhetsförståelse av 

begreppet counseling står i fokus och där meningen är att få en mer fullständig uppfattning 

om ämnet (Forsberg & Wengström, 2008). Litteraturstudien utmynnade i en beskrivning av 

viktiga bitar inom audiologisk gruppcounseling samt hur man kan använda detta i grupper för 

vuxna med hörselnedsättning. Ett förslag på hur strukturen på en gruppcounseling skulle 

kunna se ut ges baserat på de tidigare presenterade delarna.  

3.1. Datainsamling 

Datainsamlingmetoden bestod av litteratursökning inom databaserna Cinahl, Amed, Medline, 

Elin@Örebro och PsychInfo. På Universitetsbiblioteket genomfördes 28 olika 

sökkombinationer. Då denna studie inte är en systematisk litteraturstudie har specifika ord 

plockats fram och kombinerats. Sökorden bestod av audiologist, audiology, aural, benefits, 

coping counseling, communicationstrategie, communication skills training, hearing tactics, 

group counseling, group dynamics, hearing, hearing loss, hearing impaired, leadership, 

rehabilitation, significant others, therapy och English (author). Dessa sökord valdes ut på 

grund av deras nära koppling till ämnet gruppcounseling och med tanke på att de bidrog till 

uppsatsens syfte. Till en början begränsades sökningen till att bara innefatta ordet counseling. 

Detta gav tusentals träffar varför sökningar gjordes på orden counseling och group counseling 

i kombination med ovanstående sökord (för exakt kombination se bilaga 1). Detta gav färre 

träffar. En kompletterande sökning genomfördes på grund av ämnets karaktär där inga artiklar 

beskrev alla delar i counseling. Sökningar gjordes därför på varje enskild ämnesdel i resultatet 

med specifika sökord och sökordskombinationer. Detta gav många olika 

sökordskombinationer vilket resulterade i att en undersökning av dubblering inte var relevant. 

Vissa artiklar har hittats i andra studiers referenslistor och frisökningar på författarnamn. Av 
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inspiration från lästa artiklar utökades sedan sökningen med ytterligare relevanta ord som var 

nära kopplade till ämnet. Vid litteratursökning i databaser gjordes ingen avgränsning att 

enbart inkludera artiklar. Därav har även böcker använts i denna studie.    

3.2. Urvalskriterier 

Artiklarna skall vara författade på svenska eller engelska. Inga översiktsartiklar användes. 

Ingen begränsning på artiklarnas ålder sattes då detta inte ansågs relevant och mycket av den 

nya forskningen inom området bygger på den äldre. Abstrakt var ledmotivet till om artiklarna 

kasserades eller undersöktes grundligare. De artiklar som inte redovisade något abstrakt 

exkluderades. Innehöll abstraktet relevanta begrepp granskades de vidare. Relevanta begrepp 

var de sökord som använts och närliggande begrepp till sökorden. Granskning av artiklarna 

resulterade i ett bortfall av ett fåtal artiklar vilka exkluderades på grund av att innehållet inte 

stämde överens med artikelns abstrakt. Andra artiklar som exkluderades var översiktsartiklar 

där det inte redan i abstraktet framgick att det var en översiktsartikel. Urvalet av böcker 

fungerade på liknande sätt som vid artikelurvalet. Skillnaden var den att titeln i första hand 

utgjorde ett urval för att sedan följas av granskning av baksidestext och innehållsförteckning.  

 

3.3. Bearbetning 

Av de 21 artiklar som klarade urvalet lästes alla i fulltext för att sedan bearbetas och bedömas 

i en artikelmatris som beskriver syfte, metod, resultat och en värdering av relevans för denna 

uppsats (Se bilaga 2). En bedömningsskala på 1-3 användes där 1 visade på låg relevans och 3 

på hög. Artiklar som bedömdes med relevansen 1 ansågs ha klarat urvalskriterierna och 

bidrog med viss information till arbetet. Dessa artiklar hade ingen klar koppling till 

counseling men diskuterade audiologisk rehabilitering eller närliggande ämnen. En artikel 

som gavs 2 innehöll mer information och bidrog därför i större utsträckning till arbetet. Här 

kunde en nära koppling till counseling utläsas. Artiklar där stor del av innehållet användes i 

uppsatsen och där det fanns en tydlig koppling till gruppcounseling gavs 3. I slutänden valdes 

alla 21 artiklar ut för att inkluderas i resultatet. Trots att relevansen för gruppcounseling 

ibland var låg, inkluderades ändå artiklarna då de behandlade viktiga delar inom audiologisk 

rehabilitering.  
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3.4. Etik 

Litteraturen som användes var till stor del av teoretisk natur vilket resulterade i att etisk 

prövning ej var tillämpbart. Endast en av de artiklar som var av experimentell art visade på att 

etisk prövning genomförts. För de övriga experimentella artiklar ansågs inte etisk prövning 

vara lika relevant då det studerade ämnet inte var av känslig natur utan en typ av enkätstudie. 

Detta bidrog till att artiklarna inkluderades i arbetet trots deras avsaknad av rapporterad etisk 

prövning. 
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4. Resultat 

 

Resultatdelen behandlar delar som ingår i audiologisk counseling med fokus på 

grupputförande. Först presenteras och diskuteras audionomers och de anhörigas roll i 

gruppcounseling. Därefter struktureras viktiga bitar inom counseling: hörselorganets anatomi 

och fysiologi, coping, känslohantering, kommunikationsstrategier och avslappning.  

4.1. Audionom/Gruppledare 

Det finns många olika kvalitéer som ledare bör ha och The American Psychological 

Association (1947) tar i sin studie upp femton stycken, vilka bland annat är: empatisk, 

uppfinningsrik, allsidig, nyfiken och intresserad, humoristisk, tolerant, stresstålig, 

ansvarskännande, samarbetsvillig och självbehärskad. Dessa personliga kvalitéer menar 

Crowe (1997) är viktiga för alla som utför counseling.   

 

Nyligen har bland annat Schneider- Corey, Corey och Corey (2010) tagit upp aktivt lyssnande 

som något av det viktigaste i gruppcounseling. Det står för att ha full uppmärksamhet på 

deltagarna och genom detta kunna läsa av dem. Det är inte bara det som sägs som är viktigt, 

utan innehållet, kroppsspråket och röstläget kan ge ytterligare ledtrådar till deltagarnas 

verkliga känslor (Clark & English, 2004; Schneider- Corey et al., 2010). Clark och English 

(2004) påpekar att audionomer bör tänka på de signaler som de sänder ut gentemot patienter. 

Det är av stor vikt att audionomer använder aktivt lyssnande och lär sina deltagare att försöka 

lyssna aktivt på de i sin grupp, menar Schneider- Corey et al. (2010).  

 

För audionomer är förståelse en effektiv respons gentemot patienter, vilket skapas genom 

aktivt lyssnade menar Clark och English (2004). Viktigt är att inte inge falskt hopp och 

information som kan misstolkas. Bra är att försöka hålla en optimistisk anda i gruppen men 

för den sakens skull inte inhysa hopp om förbättringar som inte kommer att ske (Clark & 

English, 2004; Kozak & Grundfast, 2009). Audionomer får inte döma patienters känslor och 

beteende. Inte heller lägga svaren i händerna på patienterna, utan försöka låta dem komma 

fram till dessa själv genom vägledning av audionomen (Clark & English, 2004; Luterman, 

2006). Patienter bör få känna oro och audionomer ska vara försiktiga med att lugna 

patienterna allt för mycket, då detta kan få dem att känna att deras oro inte tas på allvar. 
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Reflektion är värdefullt och därför kan audionomer lägga in små pauser där det passar, så 

kallad tyst respons (Clark & English, 2004). 

 

Jacobs et al. (2009) anser att en ledare för en counselinggrupp bör vara medveten om de 

inriktningar som counseling är uppbyggt av. Utan en inriktning som grund kan gruppen inte 

bli lika djupgående och ledaren kan känna att denne inte kan hantera gruppen som blir honom 

övermäktig.  

 

Ett väl fungerande samarbete beror till stor del på hur audionomer använder sin personlighet 

och sociala färdigheter i mötet med patienterna. Genom samarbete audionomer och patienter 

emellan, kan audionomer hjälpa till att belysa tankar, känslor och beteenden och skapa en 

förståelse för dessa hos patienterna (Crowe, 1997). Clark och English (2004) trycker på hur 

viktigt det är att audionomer ser det som en del av sitt arbete att hjälpa patienter och anhöriga 

att bearbeta emotionella problem som kan uppstå vid en diagnos av hörselnedsättning. Det är 

för audionomer viktigt att försöka förstå hur patienter känner, vilket betyder ett empatiskt 

förhållningssätt gentemot patienter och inte ett sympatiskt förhållningssätt. 

 

Fujishin (2007) betonar att människors beteende och humör ofta påverkar andra i en grupp. Är 

ledaren positiv och aktiv kan det inspirera gruppmedlemmarna att jobba hårdare och i 

slutändan uppnå de mål som önskas.  

 

Fujishin (2007) ger förslag på vad ledare ska tänka på för att skapa ett så givande möte som 

möjligt. Det första handlar om ansvaret över gruppen och dess syfte och mål. Audionomer bör 

vara förberedda på både bra och dåliga upplevelser av att leda en grupp, då problem 

medlemmarna emellan och medlemmarna och ledaren emellan kan uppstå. Vidare ska 

audionomer vara förberedda mentalt och gör i ordning mötesrummet som de vill ha det till 

exempel med tanke på att ljudet ska bli så bra som möjligt. Viktigt är att hålla tiderna, börja 

exakt när mötet ska och inte avsluta för sent. Likaså försöka få medlemmarna att vara 

avslappnade, öppna och positivt inställda. Efter mötet ska gruppmedlemmarna känna att det 

har varit givande, att de fått stöd, samhörighet med andra och är nöjda i stort. Det gäller att 

den gruppcounseling som genomförs blir lyckad så att medlemmarna kan bygga på sin 

självkänsla vilket alla bitar i mötena förhoppningsvis givit dem.  
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I inledningen nämndes tidigare att individanpassad counseling kan vara skrämmande och 

kännas svår att arbeta med. Clark och English (2004) framhåller att det inte är meningen att 

audionomer ska lösa alla problem och att de inte ska vara rädda för att säga fel. Ett empatiskt 

förhållningssätt till patienter och realistiska förväntningar på sitt eget ledarskap är för 

audionomer viktigt att bära med sig. Audionomer är inte professionellt utbildade psykologer 

och kan inte lösa alla inre konflikter som kan uppstå vid diagnos av en hörselnedsättning. 

Jacobs et al. (2009) konstaterar att alla de som forskar kring ledarskap har olika syn på hur en 

ledare inom gruppcounseling bör vara och handla. Därför får varje enskild hitta och använda 

sin egen stil som ledare för en grupp.  

4.2. Närstående 

Interaktion mellan deltagarna en viktig del i gruppcounseling menar Jacobs et al. (2009). Dels 

för att komma till rätta med känslo- och tankemässiga mönster men även 

kommunikationsrelaterade problem. Närstående kan ha en positiv inverkan på utgången av 

counselinginsatser. Personer med hörselnedsättning upplever ofta en försämrad kommunikativ 

förmåga vilket leder till minskad social kontakt och deltagande i aktiviteter. Detta betyder att 

vardagskommunikationen med familj och nära vänner påverkas negativt (Heydebrand et al., 

2005). 

Abrahamson (1991) anser att familjedeltagande är en viktig aspekt av gruppcounseling. Det 

ger familjen möjligheten att lära sig och öka förståelsen kring den situation personer med 

hörselnedsättning befinner sig i. Det bidrar till större förståelse för de känslostadier och 

reaktioner på dessa som den närstående går igenom, som annars kan missuppfattas och orsaka 

irritation och osämja. En annan viktig aspekt av familjedeltagande är att få utföra övningar 

med personer som finns i ens vardag. Det är en stor fördel att öva vägar till kommunikation 

tillsammans och prova sig fram till strategier som fungerar bra för en själv och sin partner 

(Abrahamson, 1991). Vidare påpekas vikten av engagemang och att man är villig att ändra sitt 

beteende, från bådas sida (Binzer och Mauze, 2005). Enligt Clark och English (2004) är 

information om hur hörselnedsättningen påverkar personers upplevelse av tal en viktig del att 

inkludera för att öka förståelsen hos närstående. Familjemedlemmar har ibland svårt att förstå 

varför personer med hörselnedsättning kan höra i vissa situationer men ha stora problem i 

andra. För att komma till rätta med detta behövs information om hur hörseln fungerar. Detta 

är kopplat till vilka miljöer som försvårar och hur den som talar kan underlätta 

kommunikationen.  
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En studie av Preminger (2003) visar resultat som stödjer närståendes medverkan för en 

förbättrad rehabilitering. Bland annat sågs en ökad förståelse hos de närstående för problem 

som kan uppstå kring en hörselskada, men också på att den upplevda funktionsnedsättningen 

hos patienterna minskade. Fokus låg på information, kommunikation, avslappning och 

gruppdiskussioner med ett mer emotionellt inslag där meningen var att ge varandra stöd och 

support. Stor vikt lades vid gruppdiskussionerna då dessa ansåg vara givande både för patient 

och närstående (Preminger, 2003). Dessa resultat tyder på att inkludera närstående i 

counselingprocessen kan vara fördelaktigt både för patient och familj. Det bidrar till större 

förståelse för varandra och gör att mer fungerande kommunikationsmönster kan utvecklas 

tillsammans. 

Abrahamson (1991) hävdar att hemuppgifter är av största vikt för deltagarna vid en 

gruppdiskussion. Dessa kan innefatta både strategier och vägar till att hantera sina känslor vid 

stressfyllda situationer. Tillsammans med närstående, kan deltagarna utveckla sina kunskaper, 

för att förmedla och diskutera vidare med sin grupp. Hemuppgifterna kan bestå både av 

teoretiska och praktiska uppgifter, där deltagarna kan koppla materialet till sin egen och 

andras upplevelse.  

 

4.3. Hörselorganets anatomi och fysiologi 

Innehållscounseling ingår, som Clark och English (2004) nämner, i gruppcounseling. I 

Premingers studie ingår hörselorganets anatomi och fysiologi och information om audiogram 

(Preminger, 2003). Författaren menar att det är en vanligt förekommande del inom 

gruppcounseling. English (2008) framhåller att audionomer bör erbjuda innehållscounseling 

som en del i rehabiliteringen. Författaren refererar till sin tidigare studie från 2001 där hon 

menar att information om hörselorganets anatomi och fysiologi inte bör presenteras i detalj, 

utan ur ett stort perspektiv. Norman, George, Downie och Milligan (1995) ger i denna del av 

counseling information om hörselorganets anatomi och fysiologi och hörselskador. Detta 

genom att visa en bild på örat, förklara audiogram, visa normala och skadade öronsnäckor och 

upplysa om olika hörapparater. Studien visade att deltagarna kunde skapa sig en bättre 

förståelse och minska de allt för höga förväntningarna på hörapparatsnyttan, genom ökad 

kunskap om sin hörselskada.  
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4.4. Coping 

Coping är ursprungligen en psykologisk term som beskriver en persons förmåga att bemästra 

stressfyllda och känslomässigt krävande situationer. Det är även ett försök till att strukturera 

och ordna den personliga omgivningen i stressfyllda situationer (Lazarus & Folkman, 1984). 

Hur man handlar i ovan nämnda situationer är högst individuellt vilket Lazarus och Folkman 

beskriver som en process. Processen börjar med en värdering av situationen som sedan leder 

till en respons. Denna respons, hur man som person agerar i given situation, beror i sin tur på 

vilka copingstrategier man använder sig av. Genom att tänka eller handla på ett visst sätt tar vi 

itu med våra problem och känslor.  

I litteraturen beskrivs en vanlig indelning av copingstrategier: känslomässig coping och 

problemfokuserad coping (Abrahamson, 1991; Lazarus & Folkman, 1984). Känslomässig 

coping används ofta då en känsla eller ett problem blir överväldigande och en lösning känns 

ouppnåelig. Fokus ligger på att minska den känslomässiga stressen och att göra situationen 

mer uthärdlig för stunden. Detta kan göras genom olika typer av känslomässig coping: 

förminskande av problemet, distansering, förnekelse och förträngning (Lazarus & Folkman, 

1984). Problemfokuserad coping handlar istället om att definiera och hitta lösningar eller 

alternativa lösningar till problemet (English, 2008; Lazarus & Folkman, 1984). Detta är en 

analytiskt inriktad metod där patienter aktivt utför något för att minska den känslomässiga 

stressen. Används en mer problemfokuserad coping utförs en konstruktiv handling som leder 

till att den stressfyllda situationen upplevs som mindre hotfull. En känslomässigt inriktad 

coping skapar däremot en känsla som är mindre skrämmande och mer hanterbar. Den 

sistnämnda metoden är en mer indirekt metod där inga försök till att ändra situationen görs, 

utan istället ändra sina tankar och känslor kring den (Lazarus & Folkman, 1984).  

Vanligtvis används båda typerna av coping, var för sig eller samtidigt (Folkman & Lazarus, 

1984). Problemfokuserad coping anses ofta överordnad den känslomässiga och det bättre 

alternativet då handling ses som ett mer önskvärt beteende. Lazarus (1993) menar dock att vid 

vissa tillfällen är en känslomässig approach att föredra då handling istället kan verka 

kontraproduktivt och leda till ökad stress.  

En hörselskada kan ses som en kronisk stressfaktor som påverkar stora delar av de drabbades 

liv. Clark och English (2004) delar upp den typ av stress som är kopplad till hörselnedsättning 

i tre delar. För det första måste patienter vid en diagnostisering ta in och bearbeta det faktum 
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att denne nu har en hörselnedsättning, vilket också innebär en förändrad självbild. För det 

andra handlar det om att leva med och hantera de påfrestningar patienter ställs inför med 

försvårad kommunikation. För det tredje påverkar vårt samhälle genom åsikter och attityder. 

Hörselnedsättning kommer oftast inte över en natt utan är något som smyger sig på och som 

sedan blir mer och mer påtaglig. Det är vanligt att patienter väntar många år innan de söker 

hjälp. English (2008) menar att copingstrategier så som förträngning, eller att beskylla andra 

att prata tyst och otydligt, är vanliga försvarsmekanismer i ett tidigt stadium av 

hörselnedsättning. Med tiden blir dessa försvar ohållbara, vilket ökar stressen hos de drabbade 

då de står utan försvar och måste börja bearbeta det faktum att hörseln blivit sämre. Detta är 

nära kopplat till den uppdelning English och Clark (2004) gör av stress där hörselnedsättning 

är en stor omställning som leder till en förändrad självbild. Från att se sig själv som 

normalhörande till att själv anses begränsad i många lyssningssituationer och att behöva 

använda hjälpmedel för att göra något man tidigare gjort utan är för många svårt. Vanligen är 

vägen till acceptans kantad av copingstrategier (English, 2008). Även relationen med andra 

påverkas då man har en hörselnedsättning, vilket tas upp som en stressfaktor av English och 

Clark (2004). Psykologiska åkommor så som depression, rädsla att röra sig i sociala 

sammanhang och även en känsla av ensamhet har visat sig hänga ihop med hörselnedsättning 

(Andersson, Melin, Scott & Lindberg, 1995; Heydebrand et al., 2005). 

Ovanstående visar att psykologiska faktorer påverkar utgången av patienters rehabilitering. 

English (2008) hävdar att audionomers första uppgift bör vara att ta reda på mer om patienter 

både socialt och psykologiskt för att rehabiliteringen skall bli lyckad. Andersson et al. (2005) 

menar att rehabilitering av personer med hörselnedsättning idag tenderar att fokusera mer på 

hur man kan lösa och minska missförstånd i kommunikationen. Risken finns då att man 

glömmer bort den mer komplicerad biten som handlar om patienters självbild och det stigma 

som är kopplat till att vara hörselskadad.  

Diskussioner kring ämnen som självbild, utanförskap och isolering med andra kan tyckas 

skrämmande, men studier har visat att det kan vara ett effektivt sätt att minska uppkomsten av 

dessa känslor. En studie av Heydebrand et al. (2005) visade på ökad upplevelse av 

självsäkerhet och att personen med hörselnedsättning är mindre tillbakadragen i sociala 

sammanhang.  
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4.4.1. Coping i gruppbaserad counseling 

Abrahamson (1991) tar upp att arbetssättet och de ämnen man tar upp gällande coping inte 

skiljer sig nämnvärt mellan individuell och gruppbaserad counseling. I gruppcounseling ligger 

fokus på gruppdiskussion där patienterna lär av varandra och ger varandra stöd. Detta 

uppmuntrar till användning av nya tekniker och till en mer problemfokuserad inriktning på att 

lösa problem. Rollspel tar Heydebrand et al. (2005) upp som en viktig del i den 

copingrelaterade delen av counseling. Patienterna får först lära sig problemlösningstekniker 

och träna på kommunikationsstrategier för att sedan använda sig av dem på gruppmedlemmar. 

Kognitiv beteendeinriktning är en fördel då den ger upphov till samtal kring felaktiga 

attityder, övertygelser och antaganden deltagarna kan ha om sig själva kopplat till 

hörselnedsättning (Heydebrand et al. 2005). Även Abrahamson (1991) nämner vikten av 

gruppdiskussioner baserade på deltagarnas tankar kring sin upplevda funktionsnedsättning 

och att vända passiva, emotionellt inriktade strategier till mer handlingsinriktade alternativ. 

4.5. Känslohantering 

Som nämnt tidigare är en hörselnedsättning för de allra flesta förenat med en känsla av 

förlust. Danermark (1998) hävdar att den känslomässiga förlust som upplevs är en av de mer 

allvarliga konsekvenserna av en hörselnedsättning. Kübler- Ross (1969) presenterade tidigt 

modellen fem stadier av sorg (five stages of grief) som beskriver fem känslostadier personer 

drabbade av någon form av personlig förlust ofta genomgår: förnekelse, ilska, köpslående, 

depression och acceptans. Det första stadiet i modellen, förnekelse, tar sig i uttryck genom att 

de drabbade inte vill ta till sig det som skett. När man så småningom insett och bearbetat den 

första chocken kommer ilskan. Detta beskrivs som det andra stadiet, där patienter nu är 

medvetna om det som hänt och inte längre kan förneka situationen. Här är det vanligt att 

patienterna vänder sin ilska mot omgivningen. Vårdgivare, familj eller annan anhörig får vara 

beredda på detta och ha förståelse för att det är en del av sorgeprocessen. I det tredje stadiet 

har patienterna insett att det inte går att ändra det som skett och försöker nu köpslå. Det kan 

handla om att försöka hitta ett bot eller på något sätt skjuta på det uppenbara. I det fjärde 

stadiet, depression, börjar de drabbade förstå vidden av det som skett och denna period är ofta 

förknippad med sorg. Sorg kan tas i uttryck på många sätt, vissa visar det öppet genom att 

gråta och andra genom att gå in i sig själva och bli mycket slutna. Det sista stadiet, acceptans, 

handlar precis som namnet antyder att förstå och försonas med det som har skett. Hur starkt 

dessa stadier upplevs och hur länge de pågår varierar. Det är inte heller säkert att alla stadier 
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upplevs i den ordning som presenterats eller att ens gå igenom alla. Att hoppa mellan 

stadierna och gå igenom samma flera gånger är också vanligt.  

Kübler- Ross teori kan mycket väl appliceras på personer med hörselnedsättning. 

Abrahamson (1991) och Andersson et al. (1995) menar båda att känslor som depression, 

ensamhet, orolighet och introvert beteende är kopplat till diagnostisering av 

hörselnedsättning. Detta stöds av Kaland & Salvatore (2002) som hävdar att förnekelse, 

isolering och ilska är uttryck professionella ofta stöter på hos patienter. Appliceras det första 

steget, förnekelse, på personer som nyligen diagnostiserats med hörselnedsättning tar det sig 

ofta i uttryck genom förnekelse av problemet. Reaktionen på denna stressande faktor utlöser 

ofta försvarsmekanismer där problemet förskjuts och inte tas in (English, 2008). Detta tyder 

på att personer med hörselnedsättning inte är redo att bearbeta det som hänt vilket är en vanlig 

reaktion på stressfyllda situationer (Luterman, 2004). Det andra steget, ilska, sker då personer 

med hörselnedsättning inser att livet inte blir som de tänkt sig. De Bonis och Donohue (2008) 

menar att tankar kring varför just jag blev drabbad uppstår och att ilskan ofta kan komma att 

riktas mot den person som levererar budskapet. Ilska kommer också av en känsla att tappa 

kontrollen och är ofta ett uttryck för rädsla och en känsla av otillräcklighet (Luterman, 2004). 

Detta kan ge upphov till depression och därför bör audionomer vara uppmärksamma på detta 

och fånga upp dessa känslor. I det tredje stadiet, köpslående, kan personer med 

hörselnedsättning försöka övertala sig själv att den försämrade hörseln inte spelar någon roll 

då intresset i att samtala med andra ändå inte finns. De drabbade kan även intala sig själv att 

det kunde ha varit värre. Sorg i någon form är vanligt förekommande och att känna sig 

förvirrad och orolig över vad som skall ske härnäst är inte ovanligt. En känsla av att blivit 

berövad på en del av sin personlighet bidrar till den upplevda sorgen (Kaland & Salvatore, 

2002). Det sista stadiet i Kübler- Ross (1969) teori är acceptans. Kaland och Salvatore (2002) 

menar att detta kan se mycket olika ut men att det oftast finns någon form av försoning och 

integrering av hörselnedsättning i ens dagliga liv.  

Författarna är noga med att påpeka att trots att en acceptans har infunnit sig kan de drabbade 

fortfarande bära på många negativa tankar kring sig själv och det som skett. Det viktiga är att 

inte låta dessa ta över och påverka det dagliga livet. Det är en lång och för många smärtsam 

process att få diagnosen hörselnedsättning. Det betyder ofta någon grad av sorg och förlust, en 

förändring i den bild man länge haft av sig själv. Detta påverkar inte bara de drabbade utan 

även dess omgivning. Därför är det av stor vikt att ta tag i de känslor som uppstår kring en 
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hörselskada (Abrahamson, 1991; Danermark, 1998; Kaland och Salvatore, 2002; Luterman, 

2004, 2006). En kortsiktig sorgeprocess måste alla få genomgå. Vissa klarar detta utmärkt på 

egen hand men för majoriteten är känslomässigt stöd från en grupp eller en terapeut ett viktigt 

inslag till vägen mot acceptans (Kaland & Salvatore, 2002).  

4.5.1. Känslohantering i gruppbaserad counseling 

Känslohantering inom gruppcounseling för personer med hörselnedsättning är nära kopplat 

till copingstrategier. Därför ska känslouttryck som ilska, förnekelse och sorg behandlas i 

anslutning till coping. För att det skall bli en bra utgång av diskussionerna krävs att deltagarna 

lyssnar och får känslomässigt stöd av varandra. Detta, menar Luterman (2004) kan få 

patienterna att gå från stadier av förnekelse och ilska till att handla med sina känslor på ett 

mer problembaserat sätt och på så sätt få kontroll över dessa. Luterman (2004) beskriver en 

grupp föräldrar till hörselskadade barn, där det viktigaste var att öppet få prata om sina 

känslor och sina upplevelser men också känna att någon förstod och tog dem på allvar. Först 

då kunde de gå vidare och uppnå stadiet av acceptans. Detta kan väl appliceras och användas i 

grupper med personer med hörselnedsättning. En känsla av förståelse och att bli tagen på 

allvar är viktigt för läkeprocessen och för att slutligen lära sig leva med sin hörselnedsättning. 

För att patienter ska öppna sig är det nödvändigt att de känner sig trygga i den befintliga 

miljön och inte upplever att personer dömer de känslor och uttryck som de har (Luterman, 

2006). En studie av Preminger (2003) visar på att ökad förståelse och användning av 

kommunikationsstrategier inte betyder att känslorna kring hörselnedsättningen och den 

uppleva funktionsnedsättningen minskar. Det är därför fokus på patienternas känslor och 

upplevelser är minst lika viktiga som råd och information för en fullständig rehabilitering.  

4.6. Kommunikationsstrategier 

Souza och Hoyer (1996) återger tidigare forskning som visar på att en hörapparat i många fall 

är bra för en person med hörselnedsättning, men att det inte återskapar personens från början 

normala hörsel. Counseling är ett sätt att hjälpa patienter att fungera så bra som möjligt i sin 

situation och med sin hörapparat. Kommunikationsstrategier är ett sätt att bidra till detta, 

oavsett om personer med hörselnedsättning använder hörapparat eller inte (Binzer & Mauze, 

2005). Kommunikationsstrategier är precis vad namnet säger ett sätt att komma förbi vissa 

kommunikativa hinder genom att träna sig i och använda bra strategier vid muntlig 

kommunikation (Tye-Murray, Purdy och Woodworth, 1992). För en person med 

hörselnedsättning är det ett bra hjälpmedel både för att skapa bättre 
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kommunikationsmöjligheter och att se möjligheter och begränsningar i en kommunikativ 

miljö.  

 

Kommunikationsstrategier kan beskrivas på olika sätt, men handlar i grund och botten om att 

förbättra och stärka den kommunikativa situationen. Tye-Murray et al. (1992) beskriver 

kommunikationsstrategier genom att dela in dem i tre delar. Den första namnges återställande 

strategi (repair strategy) och beskrivs som ett sätt att reparera det som missats i ett samtal. 

Exempel på återställande strategier som kan tränas vid kommunikationsstrategiträning är 

upprepa (repeat), omformulera (rephrase), förenkla (simplify), nyckelord (keyword), utveckla 

(elaborate) och säger inget (say nothing). Studien visar att den vanligast förekommande 

återställande strategin är att be samtalspartnern att upprepa och att det då oftast uttrycks i form 

av ord som, ursäkta och vad? Om personer med hörselnedsättning i ett samtal tycker att 

samtalspartnern pratar otydligt eller försvårar kommunikationen genom att täcka för munnen, 

kan denne använda en så kallad korrigerande strategi (corrective strategy). Slutligen nämner 

författarna föregripande strategi (anticipatory strategy), vilket är att strategiskt planera inför 

ett samtal. Det kan vara saker personer med hörselnedsättning tror ska hända och förbereder 

sig på, exempelvis vilka kommunikationsproblem som kan dyka upp i en kommunikation. 

 

Det finns många bra kommunikationsstrategier och idéer på hur deltagarna i en konversation 

kan tänka och handla, vilket Clark och English (2004) och Souza och Hoyer (1996) ger olika 

förslag på. För en väl fungerande kommunikation ska både personer med hörselnedsättning 

och samtalspartnern ta ansvar, anstränga sig och försöka skapa ett så tydligt samtal som 

möjligt. 

 

Placering är en viktig aspekt som båda parter i en konversation kan tänka på. Personer med 

hörselnedsättning ska se samtalspartnerns ansikte i en kommunikation, så att inte en hand för 

munnen stör. Om ljuset faller på den hörandes ansikte underlättar det för personer med 

hörselnedsättning genom att de ser ansikts- och läpprörelser. Onödigt ljud i omgivningen som 

kan störa kommunikationen bör stängas av. Alternativt kan kommunikationen flyttas till en 

tystare plats (Clark & English, 2004; Souza & Hoyer, 1996).  

 

Clark och English (2004) lyfter fram enkla kommunikationsstrategier som personer med 

hörselnedsättning kan nyttja. Ett förslag är att redan innan en konversation förbereda sig. Ett 

exempel på detta kan vara att komma lite före de andra deltagarna och välja en bra plats på ett 
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möte eller under en föreläsning. Istället för att behöva avbryta den som berättar något, ges 

förslaget att signalera med handen att denne ska tala saktare. Är det väldigt viktiga saker som 

diskuteras är det aldrig fel att skriva ner dessa så inga missförstånd sker.  

 

En viktig kommunikationsstrategi från de normalhörandes sida är att inte upprepa en mening 

med exakt samma ord, utan istället försöka omformulera sig. De kan även tänka på att prata 

tydligt i normal samtalston, upplysa personer med hörselnedsättning om själva ämnet de ska 

diskutera kring och se till att få deras uppmärksamhet innan något viktigt sägs (Clark & 

English, 2004; Souza & Hoyer, 1996). 

 

Slutligen är det betydelsefullt att båda parter i kommunikationen vågar säga till och ge 

varandra råd om hur denne kan bete sig för bästa möjliga kommunikation. Viktigt är att inte 

bara ge negativ utan även positiv respons (Clark & English, 2004).  

 

En annan aspekt på ämnet kommunikationsstrategier är att lära sig se de negativa strategierna 

som ger oeffektivt beteende så att dessa kan undvikas. Ett vanligt misstag är att ta över och 

dominera ett samtal för att komma undan kommunikationsmissar (Binzer & Mauze, 2005; 

Souza & Hoyer, 1996). Tye-Murray et al. (1992) fick, som nämnts tidigare, genom sin studie 

fram att en återställande strategi som användes av deltagarna var att de inte sa något alls när 

en miss i kommunikationen uppstod. Binzer och Mauze (2005) och Clark och English (2004) 

rekommenderar inte strategin att låtsas höra vad någon just sagt, då detta kan skapa problem 

och är negativt för båda parter. Studien av Tye-Murray et al. (1992) visade på att den tredje 

strategin, återställande strategi, kan vara negativ. Personer som använder denna strategi kan 

på grund av osäkerhet över sin egen kommunikationsförmåga, undvika de tillfällena då de 

anser att det krävs för mycket förberedelse.  

4.6.1. Kommunikationsstrategier i gruppbaserad counseling 

Binzer och Mauze (2005) föreskriver att kommunikationsstrategiträning bör genomföras i 

grupp eller med anhöriga då man genom detta kan ge varandra mycket, exempelvis träna på 

olika beteenden och strategier ihop. Även Abrahamson (1991) stödjer gruppträning då det 

visat sig vara effektivt och ett bra sätt att öva strategier på olika personer. Grupper fungerar 

även som ett stöd och som en inspirationskälla. Jacobs et al. (2009) har som tidigare påpekats, 

lyft fram att counseling i grupp är positivt. Personer med hörselskada kan genom olika 

attityder till problem som uppstår dela med sig av sina erfarenheter och synvinklar på olika 
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problem. Deltagarna i en grupp kan ha olika erfarenheter av kommunikationsmissar och ge 

varandra bra tips på vilka kommunikationsstrategier de brukar använda. 

4.7. Avslappning 

Effekterna av en hörselnedsättning är många och en negativ sådan är stress. Stress påverkar 

inte bara hur vi mår psykiskt utan har även stor inverkan på oss kroppsligt. Norman et al. 

(1995) framhåller att genom avslappning kan patienterna lära sig att minska den upplevda 

stressen. Muskelspänningar, stress och orolighet kan påverka förmågan att kommunicera 

enligt Abrahamson (1991). En medvetenhet om hur man reagerar rent kroppsligt vid 

stressfyllda situationer kan vara nyttigt och kan också förebygga uppkomsten av dessa då man 

kan vidta åtgärder redan innan. Tecken som kalla händer och spända axlar är typiska 

reaktioner vid stress och därför är det en god idé att även lära sina patienter vissa 

avslappningsövningar och knep att ta till vid stressfyllda situationer (Abrahamson, 1991). Att 

lära sig djupandas, och slappna av i musklerna, om så bara för en kort stund kan vara det 

patienter behöver för att komma tillbaka med ny kraft. Abrahams (1991) exemplifierar detta 

genom en patient som brukade gå iväg till toaletten och ta några minuter för sig själv, andas 

långsamt, för att sedan komma tillbaka piggare, mer produktiv och mindre irriterad.  
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5. Diskussion 

5.1. Metoddiskussion 

Studien är en litteraturstudie då detta ansågs passa bäst utifrån valt syfte. Datainsamlingen 

bestod av sökning i fem databaser: Amed, Cinahl, Medline, Elin@Örebro och PsychInfo. Mer 

material skulle kunna hittas i andra databaser, men med tanke på tidsplanering och storleken 

på arbetet ansågs dessa fem räcka.  

 

För att täcka studiens syfte och relevans valdes sökord som var kopplade till ämnet. En 

medvetenhet finns om att de sökord som använts i arbetet möjligtvis kan ha bidragit till att 

central litteratur missats. Detta på grund av stor spridning av de relevanta begrepp som 

inkluderats i litteratursökningen. De fördelar som detta gav, till exempel väsentlig litteratur 

inom alla delar av counseling, uppvägde nackdelarna av eventuell ovannämnd felkälla.  

 

Då tanken bakom denna uppsats är att ge läsaren en beskrivande bakgrund till varje del som 

ingår i resultatet innebär detta att uppsatsen överskrider flera ämnesgränser. Psykologi, 

pedagogik och anatomi är alla delar som ingår i gruppcounseling. Detta försvårade sökandet 

efter passande sökord som var övergripande för alla delarna i resultatet.  För att på ett mer 

utförligt sätt kunna förklara varje del krävde det således att sökningar efter litteratur gjordes 

på varje ämnes del för sig.Det är inte ett systematisk tillvägagångssätt som använts vid 

litteratursökningen och detta var ett medvetet val för att kunna uppnå syftet. Sökorden kan 

tyckas spretiga och vara många till antal men var en nödvändighet för att få fram den 

information som behövdes för att bygga detta arbetes resultat. Delarna i resultatet krävde 

specifika sökord då enbart gruppcounseling och counseling gav för många träffar inom många 

olika ämnesområden, vilka inte låg inom audiologi. Counseling och gruppcounseling ihop 

med delarna som beskrivs i resultatet gav istället inga eller få, för vår studie, relevanta träffar. 

Därför valde författarna många olika sökordskombinationer för att inhämta den information 

som behövdes varför denna studie inte är av systematisk natur. Författarna är medvetna om 

svårigheterna med att replikera studien på grund av detta men anser ändå att detta sätt att söka 

litteratur var nödvändigt för att uppnå studiens syfte. 

 

Ingen avgränsning i litteratursökningen gjordes för böcker vilket medför att dessa har 

inkluderats som en källa i arbetet. Artiklarna utgör största delen av arbetet men författarna 
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ansåg att litteratur i form av böcker backade upp studien ytterligare varför de valdes att ha 

med. Gällande urval av böcker har de främst hittats genom andra studiers referenslistor. Ett 

exempel är Kübler-Ross (1969) bok vilken behandlar five stages of grief där vi valt att 

använda grundkällan vid beskrivning av stadierna, vilket är en bok, istället för artiklars 

tolkning av denna.  

 

Artiklar som inte innehöll något abstrakt eller betydelsefullt abstrakt exkluderades. Valet av 

att läsa abstrakt som sortering av litteratur kan ha medfört en förkastning av värdefulla källor. 

Detta sågs som en nödvändighet ur sorteringssynpunkt och säkrare än att bara gå på titel eller 

sökord. Inkluderande av artiklar vars abstrakt endast innehöll närliggande begrepp till 

sökorden motiveras genom att de trots avsaknad av de egentliga sökorden ändå visade på att 

de behandlade eftersökta ämnen. Detta kan ses som en felkälla, då författarnas tolkning av 

abstraktet kan ha spelat in.  

 

Oavsett värdering av relevans har de 21 artiklarna använts i studien. Relevansen visar på hur 

stor del av artiklarna som inkluderats och hur nära ämnet för uppsatsen, gruppcounseling, de 

låg. Det är inte ett mått på artikelns kvalitet då en artikel som givits en etta kan ha hög kvalitet 

men inte bidrog i någon större utsträckning till syftet med denna uppsats. 

 

Då det är författarna till studien som har bedömt litteraturens relevans finns risken att denna 

bedömning skulle kunna skilja mellan författare och läsare. Studien från början till slut har 

baserats på författarnas subjektiva bedömning, vilket möjligen påverkat studiens reliabilitet.  

 

Diskussion författarna emellan har förts kring sannolikheten att ha missat väsentliga delar 

inom gruppcounseling. Detta är vi medvetna om, samtidigt som det är svårt att fastställa då en 

undersökning av alla litteratur skriven kring audiologiskt gruppcounseling skulle behöva 

granskas. Utifrån den litteratur som studerats till denna uppsats kan författarna känna att 

artiklarna är eniga om vilka delar som är de viktigaste i gruppcounseling och dessa har 

beskrivits i ovanstående resultatdel. 
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5.2. Resultatdiskussion 

Tanken var att identifiera vilka delar som tillhörde innehålls- respektive individanpassad 

counseling. Dessa har i resultatet inte tagits upp i någon vidare utsträckning. Detta beror på att 

litteraturen inte tydligt visade på vilka delar som hörde till innehålls- eller individanpassad 

counseling.  

Ingen studerad litteratur i denna studie nämner evaluering av audionomens eget arbete med 

gruppcounseling. Däremot påpekar The American Psychological Association (1947) att 

evaluering av sitt eget arbete är av stor vikt för psykologer och terapeuter, varför även 

författarna av denna studie anser att audionomen bör genomföra detta kontinuerligt i sitt 

arbete med gruppcounseling. 

 

Clark och English (2004) delar upp deltagarna i olika counselinggrupper, till exempel en 

grupp för barn, en för föräldrar till hörselskadade barn och en för vuxna. Vi tycker även att 

audionomen bör tänka på vilken art hörselskadan är av och om personen med 

hörselnedsättning är yrkesverksam eller inte vid gruppindelning. Chansen är då att de 

personer med hörselnedsättning upplever samma problem och har mer gemensamt, vilket 

förhoppningsvis skapar bättre diskussioner. Ingen litteratur som funnits till denna studie har 

tagit upp hur arbetet med anatomi och fysiologi ska genomföras i gruppsammanhang. Vi ser 

fördelar med de tidigare nämnda uppdelningarna då exempelvis arbetsverksamma har 

gemensamma problem och känslor att dela och ungdomar har andra. Gruppdiskussionerna 

kan utgå från deltagarnas typ av hörselnedsättning vilket skapar en större igenkänningsfaktor. 

På så sätt kan en så effektiv grupp som möjligt skapas.  

 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver skillnaden mellan känslomässig- och 

problemfokuserad coping. Vi anser att problemfokuserade coping är bättre lämpad att lära ut 

inom gruppcounseling. Detta grundar vi på att det är en mer konstruktiv problemlösning, 

vilket resulterar i att patienten aktivt utför något som minskar den inre stressen. Patienternas 

självkänsla ökar genom att de flyttar kontrollen från hörselskadan till sig själv. Detta skapar 

en väg till stadiet av acceptans som Kübler- Ross (1969) tar upp i sina fem stadier av sorg. 

Även Abrahamson (1991) visar på vikten av att ha en problemfokuserad inriktning med fokus 

på gruppdiskussion vilket ger patienterna stöd och en chans att lära av varandra.  
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Clark och English (2004) ger förslag på hur personer med hörselnedsättning kan förbereda sig 

för att undvika en miss i kommunikationen. Tye-Murray et al. har däremot i sin studie fått 

fram fakta som pekar på att föregripande strategier kan hämma personer att befinna sig i 

sociala miljöer. Vi tror att föregripande strategier till största del är positiv för patienterna. Det 

är effektivt och underlättar för patienter om de redan innan förhör sig om vilket ämne som 

kommer diskuteras till exempel på en föreläsning eller på ett bankmöte. Vi ser däremot inte 

att det är att föredra vid personlig kontakt då det är svårt att förutsäga vad samtalsämnet 

kommer vara, vilket istället kan stressa individen. Det kan kännas uppstyltat och mindre 

spontant, varför det i dessa lägen är bättre att använda alternativa kommunikationsstrategier. 

Kommunikationsträning lärs bäst in i grupp, då detta ger ett bra tillfälle att träna på varandra 

och att delge varandra nya vägar till god kommunikation (Binzer och Mauze, 2005). Vi tror 

att risken vid enskild counseling blir att patienten får ett papper med 

kommunikationsstrategier och inte ges samma möjlighet att träna in och utveckla sina 

färdigheter inom ämnet, som deltagarna i en gruppcounseling ges. På sikt förmodar vi att 

detta innebär en mer livslång användning av kommunikationsstrategier i gruppdeltagarnas 

vardag, vilket är syftet med att lära ut dessa. Detta stöds av Abrahamson (1991) som påstår att 

några få enskilda counselingsamtal inte är tillräckligt för att skapa den livslånga förändring 

som eftersträvas. 

 

En viktig aspekt att hålla i minnet är att gruppcounseling inte passar för alla patienter och att 

man därför bör erbjuda ett alternativ. Orsakerna till varför gruppcounseling inte passar alla är 

många. Vissa kan känna att de inte är redo att öppna sig och samtala i grupp. Hull (2007) 

anser att audionomerna ska avgöra om patienterna ska ingå i enskild- eller gruppcounseling. 

Det är upp till patienterna att bestämma om de vill delta i en grupp, men audionomerna kan 

visa på fördelar som finns med gruppcounseling. En fördel med gruppcounseling jämfört med 

enskild counseling är gemenskapen, chansen att utbyta tankar, känslor och idéer och att känna 

stöd från människor i samma situation. Crowe (1997) påpekar vikten av samarbetet 

audionomer – patienter emellan. Något som kan vara till fördel vid gruppcounseling är att 

patienten inte är själv med audionomen och på så vis är inte personkemin audionom – patient 

emellan lika avgörande. Det är av stor vikt att även gruppen fungerar tillfredställande då 

utgången av gruppcounseling hänger mycket på det. Precis som Fujishin (2007) påtalar att 

audionomers inställning påverkar gruppen, förutsätter vi att det även gäller deltagarna 

emellan. Det är därför viktigt att patienterna är motiverade och själva tagit beslut om att delta.  

 



SEMINARIEEXEMPLAR 

26  

Författarna till denna studie har med stöd av litteraturen kommit fram till att alla delar i 

counseling lämpar sig att utföra i grupp. Patienter som upplever obehag med vissa delar bör 

istället erbjudas individuell counseling. Övertygelsen om att effekten av gruppcounseling 

minskar om inte alla delar genomförs tillsammans, då gruppcounseling bygger på att gruppen 

utvecklas gemensamt, ligger hos författarna efter genomförd studie.  

 

Förväntningarna författarna hade innan stämde väl överens med det som studien resulterade i. 

Känslan av att ha hittat de viktiga delar som i dagens läge ingår i gruppcounseling har infunnit 

sig. Funderingar som uppkommit i och med arbetet med studien är varför gruppcounseling 

inte är så utbrett i Sverige trots dess dokumenterade positiva effekter. Gruppcounseling har 

tydliga ekonomiska fördelar gentemot individuell counseling. Abrahams (1991) stödjer detta 

och menar att individuell counseling inte är lika kostnadseffektivt som att utföra counseling i 

grupp. Oss veterligen är det ekonomiska läget på många hörcentraler ansträngt och man 

försöker fördela de ekonomiska resurser man har så gott det går.  Vi anser att detta är en 

central del i audionomers yrkesroll som bör prioriteras på samma sätt som diagnostik och 

utprovning. Det är också ekonomiskt försvarbart då det i längden kan leda till färre återbesök 

och nöjdare patienter. Även inom den privata sektorn är detta något att satsa på då nöjda 

patienter ger gott rykte vilket resulterar i fler patienter.  

5.2.1. Förslag till modell för gruppcounseling 

Detta förslag grundar sig på det som tidigare framkommit i resultatdelen. Modellen skall inte 

ses som färdig och redo att användas i praktiken utan istället användas som inspiration och 

som ett förslag till hur man skulle kunna arbeta med audiologisk gruppcounseling i Sverige.  

 

Modell för 6-8 deltagare. 

 

Träff 1. 

 Introduktion: Presentation av deltagare och ledare och information om det tänkta upplägget av 

träffarna.  

 Diskussion kring de mål deltagarna har med att genomgå gruppcounseling.  

 Information om hörselorganets anatomi och fysiologi kopplat till deltagarnas hörselskador.  

 Hemuppgift: Deltagarna ska fundera kring mål med counselingträffarna och vilka känslor och 

tankar de har kring sin hörselnedsättning. 

Träff 2. 

 Utvärdera och diskuterar kring förra träffens hemuppgift.  
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 Känslobearbetning: samtal kring känslor som kan uppstå vid en hörselnedsättning.  

 Copingstrategier: Hur man handskas med sina känslor och stressen kopplad till 

hörselnedsättningen.  

 Hemuppgift: Deltagarna ska lista situationer där missar i kommunikationen uppstår och bjuda 

in närstående till nästa träff. Även de närstående kan sammanställa en lista på 

kommunikationsmissar.  

Träff 3.  

 Utvärdera och diskuterar kring förra träffens hemuppgift.  

 Information om kommunikationsstrategier.  

 Kommunikationsstrategiträning i grupp med deltagare och närstående. Diskussion kring 

förbättring av redan befintliga strategier och samtal kring nya strategier. 

 Samtal om upplevelser och känslor kring hörselskadan ur patient och närståendes perspektiv. 

 Hemuppgift: Träna på de kommunikationsstrategier som framkommit under träffen och lista 

lösningar på kommunikationsproblem som ofta uppkommer i vardagen.  

Träff 4. 

 Utvärdera och diskuterar kring förra träffens hemuppgift.  

 Avslappningstips och övningar. 

 Utvärdering av de uppsatta målen och summering av träffarna. 

 

Abrahamson (1991) och Clark och English (2004) föreslår en grupp på 6-12 deltagare. Vi har 

tänkt oss en grupp på ungefär 6-8 deltagare då 12 deltagare kan bli många, speciellt med tanke 

på att närstående ska delta vid en träff. Med tolv deltagare samtidigt kan det vara svårare att 

öppna sig än i en mindre grupp tror vi. För få deltagare leder inte till någon ordentlig 

diskussion och kan lätt kännas för intimt. En studie av Preminger (2003) visade på att en 

mindre grupp resulterade i ökad samhörighet mellan deltagarna varpå författaren föreslår 6-8 

deltagare.  

 

Antalet träffar begränsas till fyra, med möjlighet till utökade träffar vid behov eller intresse. 

Detta stöds av Abrahamson (1991) och Clark och English (2004) som även menar på att dessa 

bör sträcka sig mellan 60-120 minuter. Valet av 120 minuter motiverar vi med att tid behövs 

för att skapa djupare diskussioner. Känslorelaterade ämnen kan upplevas som svåra att 

samtala kring varför deltagarna kan behöva lite mer tid att komma in i diskussioner kring 

dessa. Om träffarna skulle läggas på en timme vardera innebär det att färre ämnen tas upp vid 

varje tillfälle och fördelas på flera träffar. Problemet med detta är att det kan finns de 
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deltagare som kommer långväga ifrån och tar med sina anhöriga, då det är bättre att ha färre 

möten under längre tid. Träffarna bör läggas en gång per vecka, vilket Abrahamson (1991), 

Clark och English (2004) och Preminger (2003) anser vara passande.   

 

Placeringen av känslobearbetningen redan i träff två kan tyckas komma tidigt då deltagarna 

nyligen träffats. Trots detta känner vi att det är viktigt att lägga detta så tidigt som möjligt då 

Kübler- Ross (1969) trycker på vikten av acceptans vilket uppnås med hjälp av bearbetning av 

sina känslor. Genom att få diskutera och uttrycka sina känslor med andra kan de komma 

vidare snabbare och få ut mer av återstående träffar och dess moment. Audionomen måste 

känna av gruppen och se om det är möjligt att diskutera känslor så tidigt, då stora skillnader 

grupper emellan kan ses. Skapar audionomen en trygghet hos deltagarna genom aktivt 

lyssnade, anser vi detta möjligt. I möte två ligger fokus på känslobearbetning, det är dock 

inget som hindrar att man tar upp det igen och då i anknytning till de andra ämnena. Då 

många delar i counseling är nära kopplade till varandra bör inte träffarnas specifika ämnen ses 

som något hinder för diskussion av andra delar utan snarare ses som riktlinjer för det som 

skall diskuteras för dagen.  

 

En studie av Preminger (2003) visar att medverkan av anhöriga påverkar utgången av 

counseling positivt. Detta har vi tagit fasta på då vi valt att inkludera de närstående i träff tre. 

Vi menar att hemuppgifter är bra att få träna på tillsammans med människor i ens vardag. 

Detta leder till att gemensamma strategier och vägar till förbättrad kommunikation kan 

utvecklas. Abrahamson (1991) påpekar att hemuppgifter är av stor vikt för att skapa en lyckad 

counseling. Enligt oss är det ett sätt att befästa sin kunskap och skapa en fast grund att stå på 

för framtiden.   

5.2.2. Förslag till fortsatt forskning 

Den tidigare beskrivna modellen behöver vidare förankras, utvärderas och vidareutvecklas för 

att sedan prövas i verkligheten och se om den fungerar. I studien har framkommit att svensk 

hörselvård gynnas av gruppcounseling i sin verksamhet varför vidare forskning inom ämnet 

behövs. Enligt oss behövs mer forskning som fokuserar på ämnet gruppcounseling, speciellt 

ur ett svenskt perspektiv. En studie med en jämförelse mellan individuell counseling och 

gruppcounseling vore intressant. Hur ser attityden till gruppcounseling ut bland audionomer 

och patienter? Finns det något intresse att genomföra och genomgå gruppcounseling? 
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Sökord, sökordskombinationer och antal träffar 

 

Sökord Amed Cinahl Elin@Örebro Medline PsychInfo 

Counseling 1890 18147 19093 55367 183212 

Counseling + audiology 4 51 16 76 406 

Counseling + audiologist 1 16 7 20 35 

Counseling + aural 1 11 9 20 99 

Counseling + therapy 288 4608 1805 13813 76209 

Counseling + rehabilitation 1107 1492 401 3323 21461 

Counseling + English (author) 0 14 1 18 47 

English (author) 58 539 2458 3344 67 

English (author) + audiology 0 20 1 4 3 

Therapy + audiology 11 260 81 805 1739 

Therapy + hearing 208 2217 1063 11370 10308 

Group counseling + audiology 0 0 0 14 1 

Counseling + therapy + hearing 3 34 0 165 2 

Hearing loss + group counseling 0 0 1 0 9 

Group counseling + benefits + hearing 

impaired 
1 3 0 5 9 

Hearing tactics 0 13 2 22 22 

Communication strategies + audiology 1 13 3 44 103 

Communication skills training + audiology 0 4 2 5 31 

Group dynamics 15 687 3297 16601 20036 

Leadership 404 19077 64784 28520 64561 

Group dynamics + leadership 1 55 356 150 4361 

Coping + hearing loss  3 89 20 55 420 

Coping + hearing impairment 2 37 11 32 310 

Coping + hearing impairment + counseling 0 3 0 2 91 

Coping + hearing impairment + group 

counseling 
0 1 0 0 3 

Significant others + hearing loss  5 33 2 118 57 
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Artikelmatris  

 

Författare, årtal Syfte Metod Resultat Relevans 

Abrahamson, J. 

(1991). 

Syfte: beskriva ”Living With hearing loss”, ett 

program som utvecklats för att hörselskadade och 

deras familjemedemmar tillsammans skall kunna 

arbeta med sina kommunikationsrelaterade 

problem. Innehållet i kursen och materialet 

beskrivs, liksom hur andra inom hörselvården kan 

använda sig av liknande material och bygga upp 

liknande program. 

Studien är av teoretisk natur.  3 

Andersson, G., 

Melin, L., Scott, 

B., & Lindberg, 

P. (1995). 

Syftet: att utvärdera effektiviteten av ett 

behandlingsprogram som fokuserar på beteendet 

hos personer med hörselnedsättning. Behandlingen 

syftade till att öka förmågan att hantera 

hörselnedsättningen och på så sätt minska 

problemen kopplande till den, 

En experimentell kvantitativ studie. 

Deltagare: 10 kvinnor och 14 män. 

Urvalskriterier: personer som nyligen gått i 

pension med hörapparat. Diagnosen var 

huvudsakligen presbyacusis men vissa 

hade en kombinerad skada. 

Deltagare som genomgått detta 

behandlingsproggram upplevde att de bättre 

klarade av att hantera sin nedsättning. 

Deltagarna hade förbättrat sina copingstrategier 

och kunde hålla sig mer avslappanade i 

krävande lyssningssituationer. Ingen förändring 

i uppfattningen av hörhjälpmedel sågs. 

1 

Binzer, S. M., & 

Mauze, E. Y. 

(2005).  
En översikt av kommunikationsstrategier. Studie av teoretisk natur.  1 

Boswell, S. 

(2000).  
Syfte: reda ut begreppet audiologisk rehabilitering 

och vad som ingår. Beskriver amerikansk modell. 
Studie av teoretisk natur.  2 

Chisolm, H. C., 

Abrams, H. B., & 

McArdle, R. 

(2004). 

Syfte: se vilka kort- och långsiktiga fördelar det 

finns med counseling som en del i rehabiliteringen. 

En enkätstudie. Deltagare: 68 män och 38 

kvinnor med binaurala hörapparater. Enkät 

ifylldes innan studien började, 6 och 12 

månader efter counselingprogrammet. 

Grupp 1: använde enbart hörapparat. Grupp 

2: genomförde ett 4-veckorsprogram  med 

counseling.  

Resultatet: deltagarna som genomgått 

counseling hade högre anpassningsförmåga, 

bättre interaktion med andra och positivare syn 

på problem i den kommunikativa miljön efter 6 

mån. Dessa förbättrades hela tiden för grupp 1 

och efter 12 månader kunde ingen skillnad 

avläsas mellan grupperna.  

2 

Danermark, B. 

D. (1998). 

Denna studies fokus ligger på sociologiska 

aspekter av hörselnedsättning och 

hörselrehabilitering och vill visa på den roll 

känslor spelar i audiologisk rehabilitering.  

Studie av teoretisk natur.  1 
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English, K. M. 

(2008). 
Syfte: presentera counseling och ge några tips om 

hur man kan använda sig av det. 
Studie av teoretisk natur.  2 

Heydebrand, G., 

Mauze, E., Tye-

Murray, N., 

Binzer, S., & 

Skinner, M. 

(2005).  

Syfte: se om vuxna med CI förbättrade sin 

kommunikationsförmåga och sina copingstrategier 

genom deltagande i en strukturerad gruppterapi.  

En kvalitativ intervjustudie. Efter att 

deltagarna genomgått 

behandlingsprogrammet, mättes hur stort 

problem de hade med vissa hörselmoment 

efter 3, 6 och 12 mån. Deltagare: 33 pers. 

över 18 år som genomgått ett CI-program 

och haft CI i minst ett år.  

Deltagarna har ökat sin 

kommunikationsförmåga genom att använda 

kognitiv beteendeterapi. De dåliga strategierna 

relaterat till hörselnedsättning har minskat. De 

upplever att de känner sig mer självsäkra och 

mindre tillbakadragna och färre missar i 

kommunikationen uppstår. Studien visar på att 

gruppterapi är effektivt för CI-patienter.  

1 

Hull, R. 

H.(2007).  
Syfte: 15 principer för hur man planerar och 

genomför ett audiologiskt rehabiliteringsprogram.  
Studie av teoretisk natur.  2 

Kaland, M., & 

Salvatore, K. 

(2002). 

Studien beskriver psykologi kopplat till 

hörselnedsättning och tar upp Kübler- Ross fem 

stadier av sorg. 
Studie av teoretisk natur.  1 

Kozak, A. T., & 

Grundfast, K. M. 

(2009). 

En överblick av hörselnedsättning som visar på att 

hörselnedsättning inte bara är en förlust av något 

fysiologiskt utan lika mycket en förlust av 

kommunikationmöjligheter. Belyser psykologiska 

och känslomässiga aspekter av hörselnedsättning 

för patient och familj. Ger tips och strategier för 

arbete med patienter. 

Studie av teoretisk natur.  1 

Lazarus, R. S. 

(1993).  

Fokus ligger på att beskriva coping i relation till 

teori och forskning om hälsa och anpassning. 

Skillnaden mellan olika ansatser inom coping tas 

upp. Författarens åsikter ventileras relaterade till 

dessa och en diskussion förs om begränsningarna 

inom de olika ansatserna. 

Studie av teoretisk natur.  1 

Luterman, D. 

(2004). 

Beskrivning av hur counseling används när man 

arbetar med familjer där barnen har 

hörselnedsättning och ytterligare 

funktionsnedsättning. Beskriver känslotillstånd 

man som förälder kan går igenom då man 

upptäcker detta och hur man som professionell kan 

hjälpa dem att bearbeta dessa. 

Studie av teoretisk natur.  2 
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Luterman, D. 

(2006).  

Artikeln tar upp vikten av att erbjuda patienter 

emotionells stöd likväl som information. Beskriver 

hur man arbetar med detta och när man skall 

använda ovanstående. Artikeln diskuterar kring 

känslor som kan uppstå hos patienten vid 

diagnostisering av hörselnedsättning. 

Studie av teoretisk natur.  2 

Phillips, D. T., & 

Mendel, L. L. 

(2008). 

Syftet: se hur väl förberedda audionomer och 

logopeder är att utöva counseling efter sin 

utbildning och hur mycket träning de fått under 

utbildningen.  

En enkätstudie. Ett frågeformulär skickades 

ut och besvarades av 15 deltagare, varav 14 

var kvinnor och 1 man.  

Resultat: deltagarna kände sig inte tillräckligt 

förberedda för att utöva counseling, men de 

tyckte att det ingick i deras yrkesroll. Antal 

timmar counseling i utbildningen varierade. 8 % 

av deltagarna hade inte fått någon träning alls.  

2 

Norman, M., 

George, C. R., 

Downie, A., & 

Milligan, J. 

(1995). 

Syfte: undersöka hur effektivt det är med en 

kommunikationskurs.  

En enkätstudie. Frågeformulär och dagbok 

innan och efter kursen samt 4 mån. efter, 

för deltagarna. Resultaten analyserades 

med SPSS PC + statistical package . 

Deltagare: 41 män och 46 kvinnor som haft 

hörapparat i 4-6 veckor. 

Ingen skillnad på hörapparatsanvändandet 

mellan de som gått kursen och inte, gick att 

utläsa. Deltagarna var dock nöjda med kursen.  
2 

Preminger, J. A. . 

Syfte: 1.Bestämma om närståendes medverkan i 

grupprehabiltering minskar den upplevda 

hörselnedsättningen.  

2. Analyser eventuella ändringar i den upplevda 

hörselnedsättningen efter grupprehabilitering, både 

hos patienten och hos dennes närstående.  

3.Om mönster i personlighet kan ses, vad som 

karaktäriserar olika personer och utifrån det 

förutbestämma vilka som skulle dra fördel att delta 

i grupprehabilitering. 

En kvantitativ studie. Deltagare: 25 

personer med hörselnedsättning, plus 13 

närstående. Grupp 1: 13 personer med 

hörselnedsättning plus deras närstående. 

Grupp 2: 12 personer utan närstående. 

Studien visar en signifikant minskning av 

upplevs handikapp i båda grupperna. Gruppen 

med deltagande närstående hade en större 

minskning i upplevt handikapp. Studien visar 

också på ökad användning av 

kommunikationsstrategier, i båda grupperna.  

1 

Souza, P. E., & 

Hoyer, W. J. 

(1996).  

Syfte: undersöka de adaptiva strategierna som 

personer med åldersrelaterad hörselskada 

använder. Artikeln tar upp vad counseling och 

åtgärdsprogram ger för konsekvenser för dessa och 

hur bra de själv kan hantera sin hörselnedsättning.  

Studie av teoretisk natur.  2 
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Vuorialho, A., 

Karinen, P., & 

Sorri, M. (2006). 

Syfte: se om uppföljning av hörapparatanvändare 

med counseling gav någon effekt på användningen 

och hur kostnadseffektivt det är. 

En kvalitativ intervjustudie där 

hemintervjuer genomfördes innan 

counseling och 6 och 12 mån efter 

counseling. Kvalitativ data görs om till 

kvantitativ genom olika poängskalor, ex. 

VAS-skala från 0-100. Kostnader för 

counseling och hembesök summerades. 

Deltagare: 98,  största delen pensionerade 

med  presbyacusis. 

Studien visade på att de counseling var effektivt 

då fler började använda sina hörapparater mer 

och de som inte använde hörapparat alls 

minskade. Counseling efter 

hörappartsanpassningen visade sig även vara 

kostnadseffektivt. 

2 

The American 

Pshycological 

Association. 

(1947). 

Syfte: presentera ett program för träning av klinisk 

psykologi. Ta fram ett standardiserat program för 

institutioner som lär ut klinisk psykologi. Se över 

hur utbildningsställena för klinisk psykologi ser ut. 

Undersöka sambandet med andra institutioner som 

har samma problem.  

Studie av teoretisk natur.  2 

Tye-Murray, N., 

Purdy, S. C., & 

Woodworth, G. 

G. (1992).  

Studien undersöker hur ofta och vid vilka tillfällen 

kommunikationsstrategier används av medlemmar 

inom SHHH. När det kommer till 

kommunikationsstrategieträning, vilka behöver det 

och effektiviteten av ett program, undersöks om 

variablerna patient, talare och situation spelar in.  

En enkätstudie i USA. Cronbach´s alpha 

har använts för att mäta korrelation mellan 

de 29 olika ämnena. Deltagare: 212 

medlemmar som har en hörselskada och 

erfarenhet av kommunikationsstrategier. 

I studien kom de fram till att det är viktigt vid 

kommunikationsstrategiträning att ta de tre 

variablerna i beaktning.  
2 

 


